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orest Mechanization 
(FORMEC) järjeste-
tään vuosittain.  

Tänä vuonna oli vuorossa 
51. FORMEC-konferenssi, 
joka pidettiin syyskuun lo-
pulla Espanjassa Madridin 
teknillisessä yliopistossa. 
Teemoina olivat metsätöi-
den koneellistamisen te-
hostaminen, luonnonvaro-
jen hyödyntäminen sekä 
metsäpalojen torjunta. 

Tämänvuotisen FORMEC 
2018 -konferenssin järjestelyko-
mitean johtaja oli metsäteknolo-
gian professori Eduardo Tolosa-
na Madridin teknillisen yliopis-
ton metsätieteellisestä tiedekun-
nasta. 

- FORMEC 2018 -konferens-
siin osallistui noin 150 metsätek-
nologia 24 eri maasta kaikilta 
mantereilta lukuunottamatta 
Afrikkaa. Eniten osallistujia oli 
isäntämaasta Espanjasta sekä 
Saksasta. Vahva osanotto oli 
myös Kroatiasta, Ruotsista, Ita-
liasta, Sveitsistä, Latviasta, Ja-
panista, Venäjältä ja Suomesta, 
Kalle Kärhä Stora Ensosta 
kertoo.

Koneellistamiskehitys 
ja metsäpalojen torjunta 
vahvasti esillä

Konferenssin avajaistilaisuu-
den pääpuhujat visioivat metsä-
töiden tulevasta koneellistamis-
kehityksestä maailmassa, esitte-
livät TQM (eli total quality 
management) laatujohtamisso-
velluksen hyödyntämistä puun-
hankinnassa ENCE-yrityksessä 
Espanjassa, raportoivat kaapeli-
juontojärjestelmien nykytilaa 
Euroopassa, kuvasivat puunhan-
kintalogistiikan optimoinnin 

viimeaikaista menetelmäkehi-
tystä maailmassa sekä kertoivat 
metsäpalojen torjunnasta Ete-
lä-Euroopassa.   

Tutkimusterveisiä 
myös Suomesta 

Suomesta konferenssin osal-
listuivat Antti Asikainen, Jo-
hanna Routa ja Robert Prinz 
LUKEsta, Kalle Karttunen 
LUTista sekä Kalle Kärhä Stora 
Ensosta. 

Professori Antti Asikainen 
esitelmöi konferessin päätösti-
laisuudessa aiheesta Metsät, 
metsäoperaatiot ja ilmaston 
muutos sekä metsäoperaatioiden 
digitalisaatiosta. Johanna Routa 
kertoi LUKEn tekemästä tuo-
reesta Cutlink-raivauslaitetestis-
tä ja Robert Prinz Ponsse-testis-
tä, jossa selvitettiin hakkuukone- 
säätöjen vaikutusta hakkuuko-
neen tuottavuuteen ja polttoai-
neen kulutukseen. 

Kalle Karttunen esitteli Etelä- 
Savossa käynnissä olevaa eri-
koispuutavaran hankinnan te-
hostamishanketta. Kalle Kärhä 
puolestaan esitteli tuloksia Stora 
Enson ja Itä-Suomen yliopiston 
kahdesta tutkimuksesta: laho-
kuusikon lumppauksen kannat-
tavuus sekä energiatehokkuuden 
nykytila Stora Enson laajavas-
tuisissa puunkorjuu- ja puutava-
ran kaukokuljetusyrityksissä.

Ensi vuonna 
FORMEC 2019 
Unkarissa

- FORMEC 2018 -konferens-
sin esitelmät tulevat loppusyk-
syn aikana https://www.formec.
org/ -sivustolle, Kärhä vinkkaa.

Ensi vuonna FORMEC-kon-
ferenssi järjestetään Unkarissa 
Sopronissa lähellä Itävallan ra-
jaa. Konferenssi on juuri ennen 
2019 AUSTROFOMAa, yhtä 
Keski-Euroopan suurinta metsä-
messua. FORMEC-osallistujilla 
onkin samalla mahdollisuus tu-
tustua 2019 AUSTROFOMA 
-messuihin 8.-10. lokakuuta 
Forchtensteinissa Itävallassa. 

Koneellistaminen metsissä 
etenee maailmalla

FORMEC 2018, Espanja, Madrid

F

Raffaele Spinelli Italiasta visioi omassa esitelmässään metsätöiden 
koneellistamiskehitystä: Raffaele ennusti, että metsätöiden koneellis-
taminen etenee kiihtyvällä tahdilla maailmassa ja että käytössä olevien 
metsäkoneiden koko kasvaa tulevina vuosina; isommilla koneilla 
haetaan tuottavuuden ja samalla energiatehokkuuden kasvua. Raffae-
le sanoi myös, että konevalmistajien pitää ottaa huomioon nykyistä 
enemmän metsäkoneiden maastoliikkuvuus, koska ilmastonmuuutok-
sen myötä pehmeiden maiden puunkorjuun rooli korostuu monilla 
markkinoilla tulevina vuosina.

Juan Bautista García Ejido Kastilia-La Manchan ympäristöhallinnosta 
kertoi kokemuksista metsäpalojen torjunnasta, erityisesti maaoperaa-
tioista maanrakennus- ja metsäkoneilla Espanjassa: - Monelle meistä 
on lentokoneilla tehtävä palontorjunta tuttua uutiskuvista, mutta harva 
meistä on nähnyt palontorjunnan maaoperaatioita esimerkiksi puskut-
raktoreilla. Juan alleviivasi, että turvallisuus on heillä kaikki kaikessa 
palontorjuntaoperaatioissa.

Professori Karl Stampfer Itävallasta teki historiakatsauksen kaapelijuontojärjestelmiin 1960-luvulta nykypäi-
viin Euroopassa. Karl esitteli myös Koller K 507e -sähkö-hybridikaapelijuontokone-uutuuden.

FORMEC 2018 -konferenssin avajaistilaisuus käynnissä. Vasemmalta oikealle: FORMEC 2018 -konferenssin 
järjestelykomitean johtaja, professori Eduardo Tolosana, seuraavan FORMEC 2019 -konferenssin järjeste-
lykomitean johtaja, professori Imre Czupy, Madridin teknillisen yliopiston varadekaani Francisco Javier 
Jiménez Leube ja Madridin teknillisen yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan varajohtaja José Ramón 
González Adrados.


